Materiál na rokovanie
20. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testület
20. ülésének beterjesztett anyaga
a VII. választási időszakban

Materiál č.:

/2017/20

Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta
Dunajská Streda.
Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében a
Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi
költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról.
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Preverila:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedná: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc. vecí, športu a kultúry
Felelős:
Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

A/ s c h v a ľ u j e
návrh o výške poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z
rozpočtu mesta v predloženom rozsahu (príloha č.1).

Jún 2017
2017. június

Dôvodová správa
Podľa VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská
Streda o poskytnutí dotácie v rámci výzvy rozhoduje:
- príslušná komisia Mestského zastupiteľstva do výšky 1000 eur vrátane,
- Mestské zastupiteľstvo nad 1000 eur,
- o výške poskytnutej dotácie bez zverejnenia výzvy rozhoduje primátor mesta na základe
odporúčania príslušnej komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Mesto Dunajská Streda zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta
v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017“ - oblasť
podpory: sociálne služby a s tým súvisiace aktivity. Na základe uvedenej výzvy podala žiadosť len
nezisková organizácia Opatríme Vás so sídlom Hviezdoslavova 3, Prievidza, ktorá vyvíja činnosť
na území mesta Dunajská Streda – poskytuje sociálne služby odkázaným osobám, druh služby:
opatrovateľská služba.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
prerokovala predložený návrh.

Vypracovala: Bc. Mgr. Takács Tímea

Príloha č. 1

Predkladané žiadosti o dotáciu v rámci programu
„Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017“
nad 1.000,- eur

Oblasť - Sociálna a zdravotníctvo

P.č.

Názov žiadateľa
Opatríme Vás n.o.

Názov projektu
Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít
v roku 2017

Výška
poskytnutej
dotácie

24. 000 €

1.
24. 000 €

